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Capitolul 1  
 

 
 
1. Pavlos [Pau/loj], Apostol al lui Iisus Hristos prin 

voia lui Dumnezeu, și Timoteos [Timo,qeoj], fratele,  
2. celor [care sunt] în Colosse sfinți și credincioși 

frați în Hristos: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl 
nostru, și [de la] Domnul Iisus Hristos!  

3. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatălui Domnului 
nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi,  

4. auzind [noi] credința voastră în Hristos Iisus și 
dragostea cea pentru toți Sfinții [kai. th.n avga,phn th.n eivj 
pa,ntaj tou.j ~Agi,ouj], 

5. pentru nădejdea păstrată vouă în ceruri [dia. th.n 
evlpi,da th.n avpokeime,nhn u`mi/n evn toi/j ouvranoi/j], [despre] 
care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evan- 
gheliei [h]n prohkou,sate evn tw/| lo,gw| th/j avlhqei,aj tou/ 
Euvaggeli,ou], 

6. ajungând [acesta]1 întru voi, precum și în toată 
lumea, și este aducând roadă și crescând, precum și în 
voi, din care zi ați auzit și ați cunoscut harul lui 
Dumnezeu în adevăr [avfV h-j h`me,raj hvkou,sate kai. 
evpe,gnwte th.n ca,rin tou/ Qeou/ evn avlhqei,a|]!  

7. Precum ați și învățat de la Epafras [VEpafra/j], 
iubitul, împreună rob [cu] noi [al lui Hristos], care este 
credincios slujitor al lui Hristos [pisto.j dia,konoj tou/ 
Cristou/] pentru voi 

8. și cel [care] ne-a arătat nouă iubirea voastră în 
Duhul.  

9. De aceea și noi, din care zi am auzit, nu încetăm 
rugându-ne pentru voi, și cerând ca să vă umpleți de 
cunoașterea voii Lui [i[na plhrwqh/te th.n evpi,gnwsin tou/ 

                                      
1 Adevărul Evangheliei, al propovăduirii apostolice.  
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qelh,matoj Auvtou/] în toată înțelepciunea și înțelegerea 
duhovnicească [evn pa,sh| sofi,a| kai. sune,sei pneumatikh/|],  

10. [ca] voi să umblați cu vrednicie [înaintea] 
Domnului [peripath/sai u`ma/j avxi,wj tou/ Kuri,ou] întru 
toată plăcerea [duhovnicească] [eivj pa/san avre,skeian], în 
tot lucrul bun rodind și crescând întru cunoașterea lui 
Dumnezeu;  

11. în toată puterea întărindu-vă după puterea 
slavei Lui [evn pa,sh| duna,mei dunamou,menoi kata. to. kra,toj 
th/j do,xhj Auvtou/], întru toată răbdarea și îndelunga 
răbdare cu bucurie [eivj pa/san u`pomonh.n kai. makroqumi,an 
meta. cara/j];   

12. mulțumind Tatălui, Celui care ne-a învrednicit 
pe noi întru partea sorțului Sfinților în lumină [eivj th.n 
meri,da tou/ klh,rou tw/n ~Agi,wn evn tw/| fwti,]2,  

13. Care ne-a izbăvit pe noi din puterea întune- 
ricului [}Oj evrru,sato h`ma/j evk th/j evxousi,aj tou/ sko,touj] 
și ne-a mutat întru Împărăția Fiului iubirii Lui [kai. 
mete,sthsen eivj th.n Basilei,an tou/ Ui`ou/ th/j avga,phj Auvtou/], 

14. în[tru] Care3 avem răscumpărarea [th.n avpo- 
lu,trwsin]|prin sângele Lui [dia. tou/ ai[matoj Auvtou/]4|, 
iertarea păcatelor [th.n a;fesin tw/n am̀artiw/n];  

15. Care5 este chipul Dumnezeului Celui nevăzut 
[}Oj evstin eivkw.n tou/ Qeou/ tou/ avora,tou], Cel întâi născut 

                                      
2 În lumina dumnezeiască, în Împărăția Lui.  
3 Hristos.  
4 Fragmentul dia. tou/ ai[matoj Auvtou/ [prin sângele Lui], pe 

care l-am intercalat aici, nu apare în Codex Sinaiticus, Codex 
Vaticanus, Codex Alexandrinus, VUL, NOV, GOC, BGT, BNT, 
MET, GNT, BYZ, TIS, VST, FBJ, JAS, NBN, TUR, ASV, NJB dar 
apare în Biblia de la Frankfurt din 1597, în Biblia de la București 
din 1688, în Biblia de la Blaj din 1795, în SCR, STE, MGK, TBT, 
KJV, GNV, L45 [durch Sein Blut], LND, CNS, R60, TNT [thurow 
His bloud], în ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.   

5 Hristos.  
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[mai înainte de] toată făptura [Prwto,tokoj pa,shj 
kti,sewj];  

16. căci în[tru] El6 s-au făcut toate cele [care sunt] 
în ceruri și cele de pe pământ [o[ti evn Auvtw/| evkti,sqh ta. 
pa,nta, ta. evn toi/j ouvranoi/j kai. ta. evpi. th/j gh/j], cele văzute 
și cele nevăzute [ta. o`rata. kai. ta. avo,rata], fie tronuri, fie 
domnii, fie începătorii, fie stăpâniri [ei;te qro,noi, ei;te 
kurio,thtej, ei;te avrcai,, ei;te evxousi,ai]; toate prin El și întru 
El s-au făcut [ta. pa,nta diV Auvtou/ kai. eivj Auvto.n e;ktistai];  

17. și El este [mai] înainte de toate [kai. Auvto,j evstin 
pro. pa,ntwn]7 și toate în[tru] El se țin împreună [kai. ta. 
pa,nta evn Auvtw/| sune,sthken].  

18. Și El8 este capul trupului, al Bisericii [kai. Auvto,j 
evstin h` kefalh. tou/ sw,matoj, th/j VEkklhsi,aj]; Care este 
începutul, Întâiul născut din morți [ [Oj evstin avrch,, 
Prwto,tokoj evk tw/n nekrw/n], ca El să fie Întâiul în toate 
[i[na ge,nhtai evn pa/sin Auvto.j Prwteu,wn];  

19. căci în El a binevoit să locuiască toată plină- 
tatea [o[ti evn Auvtw/| euvdo,khsen pa/n to. plh,rwma katoikh/sai] 

20 și, prin El, să împace pe toate întru El [kai. diV 
Auvtou/ avpokatalla,xai ta. pa,nta eivj Auvto,n], fie pe cele de 
pe pământ, fie pe cele din ceruri [ei;te ta. evpi. th/j gh/j, 
ei;te ta. evpi. toi/j ouvranoi/j], făcând pace prin sângele 
crucii Lui [eivrhnopoih,saj dia. tou/ ai[matoj tou/ staurou/ 
Auvtou], prin El [di’ Auvtou/].   

21. Și pe voi, odinioară fiind înstrăinați [avphllo- 
triwme,nouj] și vrăjmași [cu] mintea în lucrurile cele rele 
[kai. evcqrou.j th/| dianoi,a| evn toi/j e;rgoij toi/j ponhroi/j], 
acum însă v-a împăcat [nuni. de. avpokath,llaxen]  

22. în trupul cărnii Lui prin moarte [evn tw/| sw,mati 
th/j sarko.j Auvtou/ dia. tou/ qana,tou], [ca] să vă facă pe voi 
Sfinți și fără prihane și nevinovați înaintea Lui 
                                      

6 Fiul.  
7 Lucrurile create.  
8 Hristos.  
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[parasth/sai u`ma/j ~Agi,ouj kai. avmw,mouj kai. avnegklh,touj 
katenw,pion Auvtou/];  

23. [dacă], într-adevăr, rămâneți întemeiați [în] 
credință, tari și nemutându-vă din nădejdea Evan- 
gheliei pe care ați auzit-o, propovăduită în toată făp- 
tura cea de sub cer [khrucqe,ntoj evn pa,sh| th/| kti,sei th/| 
u`po. to.n ouvrano,n], căreia eu, Pavlos, m-am făcut slujitor 
[ou- evgeno,mhn evgw. Pau/loj dia,konoj].  

24. Acum mă bucur în pătimirile pentru voi [nu/n 
cai,rw evn toi/j paqh,masin u`pe.r u`mw/n] și împlinesc nevoile 
necazurilor lui Hristos în trupul meu [kai. avntanaplhrw/ 
ta. u`sterh,mata tw/n qli,yewn tou/ Cristou/ evn th/| sarki, mou], 
pentru trupul Lui, care este Biserica; 

25. căreia9 eu m-am făcut slujitor, după iconomia 
lui Dumnezeu care mi s-a dat mie întru voi [kata. th.n 
oivkonomi,an tou/ Qeou/ th.n doqei/sa,n moi eivj u`ma/j], ca să 
împlinesc cuvântul lui Dumnezeu [plhrw/sai to.n lo,gon 
tou/ Qeou/], 

26. taina cea din veci și din neamuri ascunsă [to. 
musth,rion to. avpokekrumme,non avpo. tw/n aivw,nwn kai. avpo. 
tw/n genew/n]; dar acum, [aceasta] s-a arătat Sfinților Lui 
[nuni. de. evfanerw,qh toi/j ~Agi,oij Auvtou/], 

27. cărora a voit Dumnezeu să le facă cunoscută 
[oi-j hvqe,lhsen o` Qeo.j gnwri,sai] care [este] bogăția slavei 
tainei acesteia în[tre] neamuri [ti, to. plou/toj th/j do,xhj 
tou/ musthri,ou tou,tou evn toi/j e;qnesin], care este Hristos 
în voi [o[j evstin Cristo.j evn u`mi/n], nădejdea slavei [h` evlpi.j 
th/j do,xhj];  

28. pe Care noi Îl vestim, sfătuind pe tot omul și 
învățând pe tot omul în toată înțelepciunea, ca de- 
săvârșit în Hristos Iisus să punem de față pe tot omul 
[i[na parasth,swmen pa,nta a;nqrwpon te,leion evn Cristw/| 
VIhsou/];  

                                      
9 Bisericii.  
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29. întru care [lucru mă] și ostenesc, luptându-mă 
după lucrarea Lui [avgwnizo,menoj kata. th.n evne,rgeian 
Auvtou/], care se lucrează în mine în putere [th.n evnergou- 
me,nhn evn evmoi. evn duna,mei].  
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Capitolul 2  
 

 
 
1. Căci voiesc [ca] voi să știți cât de mare luptă 

[avgw/na] am pentru voi și [pentru] cei [care se află] în 
Laodicia și [pentru] câți n-au văzut fața mea în trup10,  

2. [pentru] ca să se mângâie inimile lor, [ca unii] 
ținuți împreună în dragoste [sumbibasqe,ntwn evn avga,ph|]11 
și întru toată bogăția plinătății înțelegerii [kai. eivj pa,nta 
plou/ton th/j plhrofori,aj th/j sune,sewj], întru cunoaș- 
terea tainei lui Dumnezeu și a Tatălui și a lui Hristos 
[eivj evpi,gnwsin tou/ musthri,ou tou/ Qeou/ kai. Patro.j kai. 
tou/ Cristou],  

3. în Care sunt ascunse [avpo,krufoi] toate como- 
rile înțelepciunii [oi` qhsauroi. th/j sofi,aj] și ale cu- 
noașterii [kai. th/j gnw,sewj].  

4. Și aceasta zic, ca nu cumva cineva să vă înșele 
pe voi în cuvânt îndoielnic [piqanologi,a|]12.  

5. Căci chiar dacă [cu] trupul sunt departe, însă 
[cu] duhul [meu] sunt [împreună] cu voi, bucurându-
mă și văzând a voastră rânduială [th.n ta,xin] și tăria/ 
statornicia [to. stere,wma] întru Hristos a credinței 
voastre.    

6. Așadar, precum L-ați primit [parela,bete]13 pe 
Hristos Iisus Domnul, în El să [și] umblați [evn Auvtw/| 
peripatei/te], 

                                      
10 Pentru câți nu m-au văzut la față și nu am vorbit cu ei 

față către față.  
11 Ținuți împreună în comuniunea dragostei. Pentru că 

Biserica se caracterizează în primul rând prin aceea că este o 
comuniune a dragostei.  

12 Un substantiv compus din adjectivul piqano,j [probabil, 
nesigur, îndoielnic] și substantivul logo,j [cuvânt].  

13 Prin propovăduirea Bisericii.  
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7. înrădăcinându-vă și zidindu-vă în El [evrrizw- 
me,noi kai. evpoikodomou,menoi evn Auvtw/|], și întărindu-vă în 
credință [kai. bebaiou,menoi evn th/| pi,stei], precum ați fost 
învățați [kaqw.j evdida,cqhte], și prisosind în ea14 în mulțu- 
mire15 [perisseu,ontej evn auvth/| evn euvcaristi,a|]!  

8. Vedeți [ca] nu cumva vreunul să fie cel care vă 
strică/ vă jefuiește pe voi [ble,pete mh, tij u`ma/j e;stai o` 
sulagwgw/] prin filosofie [dia. th/j filosofi,aj] și [prin] 
deșarta înșelăciune [kenh/j avpa,thj], [cea] după preda- 
niile/ tradițiile oamenilor [kata. th.n para,dosin tw/n 
avnqrw,pwn], după stihiile lumii [kata. ta. stoicei/a tou/ 
ko,smou], și [care] nu [sunt] după Hristos!      

9. Căci în El16 locuiește [o[ti evn Auvtw/| katoikei/], în 
mod trupește [swmatikw/j], toată plinătatea dum- 
nezeirii [pa/n to. plh,rwma th/j qeo,thtoj]17.  

10. Și [voi] sunteți împliniți [peplhrwme,noi] în[tru] 
El, Care este capul a toată începătoria și stăpânirea [ [Oj 
evstin h` kefalh. pa,shj avrch/j kai. evxousi,aj]18;  

11. în[tru] Care ați și fost tăiați împrejur [cu] tăiere 
împrejur nefăcută de mână, în[tru] dezbrăcarea 
trupului de păcatele cărnii [evn th/| avpekdu,sei tou/ sw,matoj 
tw/n a`martiw/n th/j sarko,j], în tăierea împrejur a lui Hris- 
tos, 

12. împreună îngropați cu El în Botez [suntafe,ntej 
Auvtw/| evn tw/| Bapti,smati], în[tru] Care ați și înviat prin 
credința lucrării lui Dumnezeu [evn _W| kai. sunhge,rqhte 
dia. th/j pi,stewj th/j evnergei,aj tou/ Qeou], Cel care L-a 

                                      
14 În credință.  
15 Adusă lui Dumnezeu. În rugăciuni de mulțumire aduse 

lui Dumnezeu.  
16 În persoana lui Hristos.  
17 Pentru că dumnezeirea Lui s-a unit cu firea Sa umană, 

luată din Preacurata Fecioară, în persoana cea una și veșnică a 
lui Hristos Dumnezeu.   

18 Atât pentru Îngeri cât și pentru oameni.  
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înviat pe El din morți [tou/ evgei,rantoj Auvto.n evk tw/n 
nekrw/n].   

13. Și pe voi, morți fiind în fărădelegi [nekrou.j 
o;ntaj evn toi/j paraptw,masin] și în netăierea împrejur a 
trupului vostru [kai. th/| avkrobusti,a| th/j sarko.j u`mw/n], pe 
voi v-a făcut vii [împreună] cu El [sunezwopoi,hsen u`ma/j 
su.n Auvtw/|], iertându-ne nouă toate fărădelegile [cari- 
sa,menoj h`mi/n pa,nta ta. paraptw,mata],   

14. ștergând scrisul de mână al poruncilor 
[evxalei,yaj ceiro,grafon toi/j do,gmasin], cel de deasupra 
noastră [to. kaqV h`mw/n], care era împotriva noastră [o] h=n 
u`penanti,on h`mi/n]; și pe acela l-a ridicat din mijloc[ul 
nostru] [kai. auvto. h=rken evk tou/ me,sou], pironindu-l pe el 
pe cruce [proshlw,saj auvto. tw/| staurw/|];  

15. dezbrăcând [de puterea lor] începătoriile și 
stăpânirile [avpekdusa,menoj ta.j avrca.j kai. ta.j evxousi,aj] 
[demonilor], [El] le-a făcut de batjocură în îndrăzneala 
[evdeigma,tisen evn parrhsi,a] [Lui], biruindu-le pe ele în El 
[qriambeu,saj auvtou.j evn Auvtw/|]19.    

16. Așadar, să nu vă judece cineva pe voi pentru 
mâncare sau pentru băutură sau cu privire [la vreo] 
sărbătoare sau lună nouă sau [pentru] sabaturi,  

17. care sunt umbră ale celor viitoare [skia. tw/n 
mello,ntwn], iar trupul [este] al lui Hristos!  

18. Nimeni să nu vă răpească vouă premiul [mhdei.j 
u`ma/j katabrabeue,tw], vrând în „smerită cugetare” [qe,lwn 
evn tapeinofrosu,nh|] și [în] „închinarea la Îngeri”20 [kai. 
qrhskei,a| tw/n VAgge,lwn], intrând în [cele] pe care nu le-
a văzut [a] mh. e`w,raken evmbateu,wn], în zadar îngâmfându-
se de către minte trupul lui [eivkh/ fusiou,menoj u`po. tou/ 
noo.j th/j sarko.j auvtou],   

                                      
19 În persoana Lui.  
20 Sfântul Pavlos se referă aici la o așa-zisă „smerită 

cugetare” și la o pretinsă „închinare la Îngeri”, pe care el le 
combate.   
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19. și neținându-se de cap21, din care [este] tot 
trupul, [și] prin încheieturi și legături susținându-se și 
ținându-se împreună, crește creșterea lui Dumnezeu 
[au;xei th.n au;xhsin tou/ Qeou]!  

20. [Dar] dacă ați murit cu Hristos, [adică] de la 
stihiile lumii, de ce [vă comportați] ca [unii] trăind în 
lume [și] vă supuneți la porunci [ca acestea]:   

21. „Să nu iei! Să nu guști! Să nu atingi!” –   
22. care sunt toate întru stricăciune, [spre] 

folosire – potrivit poruncilor și învățăturilor oame- 
nilor [kata. ta. evnta,lmata kai. didaskali,aj tw/n avnqrw,pwn]? 

23. Care sunt [și] au cuvânt de înțelepciune în așa-
zisa „credință” [a[tina, evstin lo,gon me.n e;conta sofi,aj evn 
evqeloqrhskei,a|] și [în] „smerita cugetare” și în „necru- 
țarea trupului”, [dar] nu [sunt] spre cinstea cuiva [ouvk 
evn timh/| tini.], [ci] spre săturarea trupului [pro.j plhs- 
monh.n th/j sarko,j]. 
  

                                      
21 Hristos.  
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Capitolul 3  
 

 
1. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, 

căutați cele de sus [ta. a;nw], unde este Hristos, șezând 
în dreapta lui Dumnezeu [evn dexia/| tou/ Qeou/ kaqh,menoj]!  

2. Cugetați cele de sus, nu [pe] cele de pe pământ!  
3. Căci [voi] ați murit22 și viața voastră a fost 

ascunsă [ke,kruptai]23, [împreună] cu Hristos, în Dum- 
nezeu.  

4. [Iar] când Hristos are să Se arate [o[tan o` Cristo.j 
fanerwqh/|], [El], viața noastră [h` zwh. h`mw/n], atunci și 
voi, [împreună] cu El, vă veți arăta în slavă [fanerw- 
qh,sesqe evn do,xh|]24.  

5. Așadar, omorâți mădularele voastre cele de pe 
pământ [ta. me,lh u`mw/n ta. evpi. th/j gh/j]: curvia, necu- 
răția, patima, pofta rea, și lăcomia, care este idolatrie 
[eivdwlolatrei,a], 

6. pentru care vine urgia lui Dumnezeu [h` ovrgh. tou/ 
Qeou/] peste fiii neascultării [tou.j ui`ou.j th/j avpeiqei,aj]!   

7. În care [patimi] și voi ați umblat odinioară25, 
când trăiați în ele [o[te evzh/te evn auvtoi/j]26.  

8. Dar acum lepădați și voi [acestea] toate: urgia 
[ovrgh,n], mânia [qumo,n], răutatea [kaki,an], blasfemia 
[blasfhmi,an], cuvântul rușinos [aivscrologi,an]27 din gura 
voastră!  

                                      
22 Pentru păcat, la Botez.  
23 De la Botez.  
24 Fiind și voi în slava Lui și plini de slava Lui, la a doua 

Sa venire.  
25 Pe când erați păgâni.  
26 Când erați pătimași. Când credeați că patimile sunt 

„viața normală” a oamenilor.  
27 Obscen, fără rușine, desfrânat. Cuvântul spus fără 

perdea.  
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9. Nu vă mințiți unii pe alții, [ci trăiți] dezbră- 
când pe omul cel vechi [to.n palaio.n a;nqrwpon]28, [dim- 
preună] cu faptele lui,  

10. și îmbrăcând pe cel nou [to.n ne,on], pe cel care 
se reînnoiește întru cunoaștere [to.n avnakainou,menon eivj 
evpi,gnwsin]29, 30după chipul Celui care l-a făcut pe el 
[katV eivko,na tou/ kti,santoj auvto,n]!   

11. Unde31 nu [mai] este ellin și iudeos, tăiere 
împrejur și netăiere împrejur, barbar, scitis [sku,qhj], 
rob, liber, ci [în] toate și în toți [este] Hristos [avlla. ta. 
pa,nta kai. evn pa/sin Cristo,j]. 

12. Așadar, îmbrăcați-vă ca aleși ai lui Dumnezeu 
[w`j evklektoi. tou/ Qeou/], sfinți și iubiți [a[gioi kai. hvgaph- 
me,noi] [de către El], [cu] milostivirile îndurării [spla,gc- 
na oivktirmou/], [cu] bunătatea [crhsto,thta], [cu] smerita 
cugetare [tapeinofrosu,nhn], [cu] blândețea [pra|o,thta], 
[cu] îndelunga răbdare [makroqumi,an]32!   

13. [Trăiți] îndurându-vă unii pe alții și iertându-
vă între voi, dacă are să aibă cineva către altcineva 
[vreo] plângere [momfh,n]!  

Și precum Hristos v-a iertat pe voi, așa [să faceți] 
și voi33!  

14. Și peste toate acestea [este] dragostea [evpi. 
pa/sin de. tou,toij th.n avga,phn], care este legătura 
desăvârșirii [h[tij evsti.n su,ndesmoj th/j teleio,thtoj].  

                                      
28 De patimile pe care le-ați lucrat înainte de a fi creștini.  
29 Întru cunoaștere mistică, dumnezeiască. Căci reînnoi- 

rea duhovnicească interioară se face prin experiență mistică.  
30 Și prin această cunoaștere mistică, îndumnezeitoare, 

omul duhovnicesc se desăvârșește ontologic asemenea Mân- 
tuitorului Hristos, Care Și-a îndumnezeit umanitatea Sa.  

31 În reînnoirea duhovnicească interioară continuă.   
32 Pentru că îmbrăcămintea noastră cea adevărată sunt 

virtuțile sfinte ale viețuirii creștine.  
33 Față de oameni.  
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15. Și pacea lui Dumnezeu să stăpânească în 
inimile voastre [kai. h` eivrh,nh tou/ Qeou/ brabeue,tw evn tai/j 
kardi,aij u`mw/n], întru care ați și fost chemați într-un 
trup [eivj h]n kai. evklh,qhte evn e`ni. sw,mati]! Și [pentru 
această chemare a Lui] fiți mulțumitori [kai. euvca,ristoi 
gi,nesqe]!  

16. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi cu 
bogăție, în toată înțelepciunea [o` lo,goj tou/ Cristou/ 
evnoikei,tw evn u`mi/n plousi,wj evn pa,sh| sofi,a|], învățându-
vă și dojenindu-vă între voi [dida,skontej kai. nouqetou/n- 
tej e`autou,j], [în] psalmi și imnuri și cântări duhovni- 
cești [yalmoi/j, kai. u[mnoij, kai. wv|dai/j pneumatikai/j], în har 
cântând Domnului, în inima voastră [evn ca,riti a;|dontej 
evn th/| kardi,a| u`mw/n tw/| Kuri,w|]! 

17. Și tot ce aveți să faceți, în cuvânt sau în faptă, 
toate [să le faceți] în numele Domnului Iisus [evn ovno,ma- 
ti Kuri,ou VIhsou], mulțumind lui Dumnezeu și Tatălui 
prin El!  

18. Femeilor, supuneți-vă [u`pota,ssesqe] bărbați- 
lor voștri în Domnul, precum se cuvine!  

19. Bărbaților, iubiți pe femeile [voastre] și nu vă 
amărâți/ înrăiți către ele [kai. mh. pikrai,nesqe pro.j 
auvta,j]!  

20. Copiilor, ascultați de părinții [voștri] întru 
toate, în Domnul, căci acesta este [lucru] bineplăcut [ta. 
te,kna, u`pakou,ete toi/j goneu/sin kata. pa,nta\ tou/to ga.r 
evstin euva,resto,n evn Kuri,w|] [Lui]!   

21. Părinților, nu amărâți/ înrăiți pe copiii voștri, 
ca să nu se descurajeze [aceștia] [oi` pate,rej, mh. evreqi,zete 
ta. te,kna u`mw/n, i[na mh. avqumw/sin]!  

22. Robilor, ascultați întru toate de domnii 
[voștri] cei după trup, nu în slujirile [înaintea] ochilor 
[mh. evn ovfqalmodoulei,aij], ca unii care încercați să plăceți 
oamenilor [w`j avnqrwpa,reskoi], ci [ascultați] în simplita- 
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tea inimii, temându-vă de Dumnezeu [avllV evn ap̀lo,thti 
kardi,aj, fobou,menoi to.n Qeo,n]!    

23. Și tot ce aveți să faceți, lucrați din suflet/ inimă 
[evk yuch/j34 evrga,zesqe], ca Domnului, și nu [de ochii] 
oamenilor [w`j tw/| Kuri,w| kai. ouvk avnqrw,poij]!  

24. Știind că de la Domnul veți lua răsplata 
moștenirii [th.n avntapo,dosin th/j klhronomi,aj]35; căci 
Domnului Hristos slujiți.  

25. Dar cel care face nedreptate va primi [după] 
ce nedreptate a făcut. Și [aceasta, pentru că la Dum- 
nezeu] nu este părtinire [ouvk e;stin proswpolhyi,a].  

 
  

                                      
34 Aici având sensul de inimă.  
35 Împărăției lui Dumnezeu.  
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Capitolul 4  
 

 
 
1. Domnilor [oi` ku,rioi], dați robilor [ce este] drept 

și cinste [th.n ivso,thta], știind că și voi aveți Domn 
[Ku,rion] în ceruri!  

2. Stăruiți [în] rugăciune, priveghind în aceasta în 
mulțumire [grhgorou/ntej evn auvth/| evn euvcaristi,a|]!  

3. Rugându-vă împreună și pentru noi, ca Dum- 
nezeu să ne deschidă nouă ușa cuvântului [i[na o` Qeo.j 
avnoi,xh| h`mi/n qu,ran tou/ lo,gou], [ca] să spun taina lui 
Hristos, pentru Care și sunt legat [lalh/sai to. musth,rion 
tou/ Cristou/, diV  ]O kai. de,demai] [în lanțuri],  

4. ca să o arăt pe ea, așa cum se cuvine mie a grăi36.  
5. În înțelepciune umblați față de cei [din] afară37 

[evn sofi,a| peripatei/te pro.j tou.j e;xw], răscumpărând 
vremea [to.n kairo.n evxagorazo,menoi]!  

6. Cuvântul vostru [să fie] întotdeauna în har [evn 
ca,riti], sărat [cu] sare [a[lati hvrtume,noj], [pentru ca] voi 
să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia [în] parte.   

7. Toate cele despre mine vi le va arăta vouă 
Tihicos [Tuciko,j], iubitul frate [o` avgaphto.j avdelfo.j] și 
credincios slujitor [kai. pisto.j dia,konoj] și împreună-rob 
[cu mine] în Domnul [kai. su,ndouloj evn Kuri,w|];  

8. pe care l-am trimis către voi întru însăși 
aceasta, ca să știe despre voi și să mângâie [parakale,sh|] 
inimile voastre;  

9. [împreună] cu Onisimos [VOnhsi,moj], credin- 
ciosul și iubitul frate, care este dintre voi. Toate cele de 
aici vi le va face cunoscute vouă.  

                                      
36 Așa cum se cuvine mie, ca Apostol, să o vestesc.  
37 Din afara Bisericii.  
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10. Vă îmbrățișează pe voi Aristarhos [VAri,star- 
coj], cel întemnițat împreună cu mine, și Marcos 
[Ma/rkoj], vărul lui Barnabas [o` avneyio.j Barna,ba|], 
pentru care ați primit porunci – dacă are să vină către 
voi, primiți-l pe el! –  

11. și Iisus, cel chemat Iustos [kai. VIhsou/j o` 
lego,menoj VIou/stoj], cei care sunt din tăierea împrejur; 
numai aceștia au lucrat împreună [cu mine] întru 
Împărăția lui Dumnezeu, care mi s-au făcut mie 
mângâiere [parhgori,a].  

12. Vă îmbrățișează pe voi Epafras [VEpafra/j] cel 
dintre voi, robul lui Hristos, totdeauna luptându-se 
pentru voi în rugăciuni, ca să stați desăvârșiți și 
împliniți în[tru] toată voia lui Dumnezeu.  

13. Căci mărturisesc lui că are râvnă multă pentru 
voi și [pentru] cei [care sunt] în Laodicia [Laodikei,a|] și 
[pentru] cei [care sunt] în Ierapolis [~Iera,polij].  

14. Vă îmbrățișează pe voi Lucas [Louka/j], 
doctorul cel iubit [o` ivatro.j o` avgaphto,j], și Dimas 
[Dhma/j].  

15. Îmbrățișați pe frații [care sunt] în Laodicia, și 
pe Nimfas [Numfa/j], și Biserica din casa lui [kai. th.n katV 
oi=kon auvtou/ VEkklhsi,an]!  

16. Și când are să se citească epistola [aceasta] de 
către voi [kai. o[tan avnagnwsqh/| parV u`mi/n h` evpistolh,], 
faceți ca să se citească [ea] și în Biserica laodiceilor, și 
pe cea din Laodicia [luați-o], ca și voi să o citiți!   

17. Și spuneți-i lui Arhippos [:Arci,ppoj]: „Vezi de 
slujirea pe care ai primit-o în[tru] Domnul, ca pe ea să 
o împlinești!”.  

18. Salutare [scrisă cu] a mea mână, a lui Pavlos 
[Pau/loj]. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele! Harul 
[să fie] cu voi! Amin. 
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